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Samen voor de oogst van later 
Sinds het vorige event van de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij 
(SALV) te Oostende in 2019 werd de Vlaamse landbouw- en visserijsector, net 
als de brede maatschappij, met verschillende bijzondere situaties 
geconfronteerd. Nog in de zomer van datzelfde jaar bracht droogte de landbouw 
ernstige schade toe. 2020 bracht opnieuw droogte en deed diverse 
temperatuurrecords sneuvelen, met schade aan fruit door zonnebrand tot 
gevolg. En de zomer van 2021 had dan weer ogenschijnlijk enkel regenval voor 
ons in petto, met wateroverlast en voelbare gevolgen voor de akkerbouw en 
fruitteelt, vooral in het oosten van Vlaanderen. Deze weerkundige fenomenen, 
die ondanks hun verschillend karakter gelinkt worden aan de 
klimaatverandering, werden in 2020  echter nog overvleugeld door een  beestje 
van een geheel ander karakter: COVID-19. 

De COVID-crisis stelde de weerbaarheid op de proef van alle actoren in het 
voedselsysteem. Toch slaagden zij erin de crisis het hoofd te bieden. 
Niet  alleen door zich aan te passen en te innoveren, maar vaak ook door de 
krachten te bundelen en samen te werken. Verschillende actoren binnen de 
keten, de overheid en het beleid vonden elkaar in het zoeken naar en uitwerken 
van oplossingen om de continuïteit van de voedselproductie en –verwerking te 
garanderen, wat wonderwel lukte. Onderzoekers en producenten zochten 
bijvoorbeeld samen naar alternatieve verwerkingen voor de plotseling ontstane 
reststromen. Consumenten vonden hun weg terug naar de landbouwer, getuige 
de merkbare toename van belangstelling voor de korte keten. 

Vandaag plaatst de SALV de kracht van samenwerking en verbondenheid 
centraal. Dat men samen sterker staat, dat weet men bij de 
tuinbouwcoöperaties al geruime tijd. De vele samenwerkingsverbanden tussen 
producenten, onderzoekers, dienstverleners, verwerkers, enz. van de 
Haspengouwse fruitcluster tonen duidelijk aan dat samenwerking loont en zelfs 
een noodzaak is om huidige en toekomstige moeilijke periodes te doorstaan. 
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Denk daarbij aan de klimaatverandering, maar ook aan politieke, economische 
en sanitaire crisissen die de internationale agrohandel verstoren.  

Ook binnen de werking van de SALV en de Technische Werkcommissie Visserij 
(TWV) is participatie door en samenwerking tussen de ledenorganisaties 
essentieel. De SALV en de TWV willen de beleidsmakers immers kwaliteitsvolle 
adviezen aanreiken die gedragen worden door zo veel mogelijk 
belanghebbenden. Consensus is daarbij steeds het streefdoel, zonder de 
essentie voor de landbouw- en visserijsector uit het oog te verliezen.  

De SALV richt daarbij het vizier steeds op een duurzame toekomst van de 
Vlaamse land- en tuinbouw en visserijsector. Die toekomst staat door 
uiteenlopende uitdagingen sterk onder druk. De SALV en de TWV hebben die 
uitdagingen geïdentificeerd in mei 2017.[1] De adviesraad zal vanaf het najaar 
van 2021 voortbouwen aan een vervolg van die verkennende nota’s, om nog 
gerichter en doeltreffender te adviseren met het oog op een betere, duurzamere 
toekomst voor de land- en tuinbouwer en voor de visserijsector. 

 

 

 

 

[1] SALV, 31 mei 2017, Verkennende nota Uitdagingen voor een duurzame toekomst 
voor de landbouw in Vlaanderen, https://www.salv.be/salv/publicatie/verkennende-
nota-uitdagingen-duurzame-toekomst-landbouw-vlaanderen. SALV, 29 september 
2017, Verkennende nota: toekomst voor de Vlaamse visserij in 2030, 
https://www.salv.be/salv/publicatie/verkennende-nota-toekomst-vlaamse-visserij-
2030. 

https://www.salv.be/salv/publicatie/verkennende-nota-uitdagingen-duurzame-toekomst-landbouw-vlaanderen
https://www.salv.be/salv/publicatie/verkennende-nota-uitdagingen-duurzame-toekomst-landbouw-vlaanderen
https://www.salv.be/salv/publicatie/verkennende-nota-toekomst-vlaamse-visserij-2030
https://www.salv.be/salv/publicatie/verkennende-nota-toekomst-vlaamse-visserij-2030
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Daarbij kan de SALV deels bogen op eerder advieswerk. Zo heeft de raad in 
2018 en 2019 aanbevelingen geformuleerd over het toekomstige 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Vlaams strategisch plan dat 
hieraan invulling moet geven.[2] Later dit jaar zal de adviesraad zich opnieuw 
buigen over het toekomstige GLB. De SALV zal daarnaast een inbreng leveren 
in het kader van de Vlaamse Voedseltop die zal doorgaan in het voorjaar van 
2022. In 2020 bracht de adviesraad al een proactief advies voor de uitrol van 
een Vlaams voedselbeleid.[3]  

De adviesraad bouwt door middel van adviezen ook mee aan de beleidsmatige 
ontwikkeling van een klimaatslimme landbouw. Eerder dit jaar heeft de SALV 
aanbevelingen geformuleerd met het oog op de vrijwaring van de 
plantengezondheid en de plantaardige productie in de context van 
klimaatverandering en actuele beleidsontwikkelingen.[4] Recent heeft de 
adviesraad ook een eerste klimaatadaptatiedialoog georganiseerd. Voor de 
visserijsector kan de adviesraad onder meer voortbouwen op zijn advisering 
over de ontwerpstrategie voor het toekomstige Vlaamse visserijprogramma.[5] 

 

[2] SALV, 27 april 2018, Advies De toekomst van voeding en landbouw, 
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-toekomst-voeding-en-landbouw; SALV, 
16 juli 2019, Advies Ontwerpstrategie GLB 2021-2027, 
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-ontwerpstrategie-vlaams-glb-2021-2027. 

[3] SALV, 26 juni 2020, Advies Hapklare inzichten voor een Vlaams voedselbeleid, 
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-hapklare-inzichten-vlaams-voedselbeleid. 

[4] SALV, 5 juli 2021, Advies Plantengezondheid in de context van klimaatverandering: 
naar een best-of-breedstrategie, https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-
plantengezondheid-context-klimaatverandering-best-breed-strategie  

[5] SALV, 13 september 2019, Advies Ontwerpstrategie operationeel programma 
visserij en aquacultuur 2021-2027, https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-
ontwerpstrategie-operationeel-programma-visserij-en-aquacultuur-2021-2027  

https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-toekomst-voeding-en-landbouw
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-ontwerpstrategie-vlaams-glb-2021-2027
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-hapklare-inzichten-vlaams-voedselbeleid
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-plantengezondheid-context-klimaatverandering-best-breed-strategie
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-plantengezondheid-context-klimaatverandering-best-breed-strategie
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-ontwerpstrategie-operationeel-programma-visserij-en-aquacultuur-2021-2027
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-ontwerpstrategie-operationeel-programma-visserij-en-aquacultuur-2021-2027
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Vandaag organiseert de SALV voor de 11de keer een ontmoetings- en 
netwerkmoment voor zijn ledenorganisaties en voor de administraties en de 
beleidsmakers aan wie de raad zijn adviezen richt. De adviesraad hoopt dat het 
event zal bijdragen tot verbondenheid, en mag inspireren tot samenwerking. 
Voor de oogst van later! 

 

 

Hendrik Vandamme     Koen Carels 

Voorzitter SALV     secretaris SALV 
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Programma 
Ochtend 

10u00   

• Onthaal Proefcentrum Fruit 

Verplaatsing per fiets 

11u00  

• Bezoek aan de Belgische Fruitveiling (BFV)  

Verplaatsing per fiets 

12u30  

• Lunch @ Droneport met toelichting door Petra Van Mulders 
(EUKA) 

Verplaatsing per fiets 

Namiddag 

13h45  

• Onthaal Proefcentrum Fruit  

14h15 

• Verwelkoming door Koen Carels, secretaris SALV 

• Panelgesprek met Georges Van Keerbergen (Boerenbond), Jos 
Ramaekers (Natuurpunt), Inge Moors (gedeputeerde Landbouw 
Provincie Limburg) en Hilde Vautmans (Europees parlementslid).  
Moderator: Luc Vanoirbeek 
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15h00 

• Geleide rondleidingen op Proefcentrum Fruit  
 

16u15  

• Prijsuitreiking Stichting Albert Soenen, met voorwoord van Robert 
Schoonheydt en Veerle Heeren, burgemeester  van Sint-Truiden 

16u45   

• Toespraak Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, 
Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw 

• Slotwoord door Hendrik Vandamme, voorzitter SALV 
• Receptie  
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Landbouw in Limburg1 
In 2020 werd 42,7% van de oppervlakte van de provincie Limburg, of 103.697 
ha, gebruikt voor landbouw, terwijl het gemiddelde voor het Vlaams Gewest 
50,6% bedraagt. In 2019 telde de provincie Limburg 2.230 beroepsmatige 
bedrijven en 622 kleine landbouwbedrijven. Deze verhouding valt sterk 
samen met het gemiddelde op niveau van het Vlaamse gewest. In de 
periode 2001-2019 nam het aantal landbouwbedrijven af in de provincie 
Limburg met 44,7%. Terwijl er in het Vlaams Gewest een afname van 40,6% 
was. In dezelfde periode vond er bijna een verdubbeling van de gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte plaats, tot ca. 30ha.2 Het aantal jonge bedrijfshoofden 
bleek in 2016 gedaald in alle provincies. De daling was percentueel het sterkst 
in Limburg (-68% t.o.v. 2007).3  

Figuur 1 illustreert het bijzondere aandeel van de fruitteelt in Limburg. Ruim 
9% van het areaal wordt aangewend voor de productie van fruit, terwijl dat 
percentage voor gans Vlaanderen gemiddeld 2,5 bedraagt. De Limburgse 
tuinbouwbedrijven namen in 2019 een derde van de omzet van beroepsmatige 
landbouwbedrijven in de provincie voor hun rekening. De fruitproducenten 
opereren voornamelijk in het zuiden van de provincie. De Limburgse fruitboeren 
produceren hoofdzakelijk appelen, peren, kersen en ook aardbeien. In 2017 liet 

 

1  Op basis van www.provincie.incijfers.be, tenzij anders vermeld. 

2  Departement Landbouw en Visserij – Landbouwcijfers. 
https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouw/totale-landbouw/schaalgrootte-
areaal  

3  Vermeyen V., 2019, Jonge landbouwers in Vlaanderen, Departement Landbouw en 
Visserij, Brussel. 

http://www.provincie.incijfers.be/
https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouw/totale-landbouw/schaalgrootte-areaal
https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/landbouw/totale-landbouw/schaalgrootte-areaal
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33% van Vlaamse areaal aardbeien zich in Limburg lokaliseren.4 Vooral tijdens 
de oogstwerkzaamheden is de fruitsector sterk afhankelijk van seizoensarbeid. 
Deze tijdelijke medewerkers komen voornamelijk uit het buitenland. 

Maar de landbouw in Limburg is meer dan fruit alleen. Zo is Limburg ook een 
echte aspergeprovincie: in 2018 werden maar liefst 332 van de 517 ha 
asperges in Vlaanderen in Limburg geteeld. In het noorden van de provincie 
domineren verder diverse deelsectoren van de veehouderij het 
landbouwlandschap. De melkveehouderij en de intensieve veehouderij met 
hokdieren (varkens, pluimvee) namen elk ruim een vijfde van de totale omzet 
van de beroepsmatige landbouw in. Het gemiddeld aantal kippen steeg in 
Limburg met 50% sinds 2009, terwijl er in het Vlaams Gewest een toename is 
met 43,9% Sinds 2016 daalt de Limburgse rundveestapel. Ook het gemiddeld 
aantal varkens neemt jaar na jaar af. In 2019 bleek het gemiddeld aantal 

varkens op 10 jaar tijd met 16% gedaald.  

Heel wat landbouwbedrijven doen aan verbreding. Dat zijn activiteiten die niet 
strikt behoren tot de land- en tuinbouw, maar wel door land- en tuinbouwers 
ontwikkeld worden, dikwijls om het landbouwinkomen te verduurzamen. Het 
gaat om hoevetoerisme, boerderijwinkels, zorgboerderijen, 
landschapsverzorging,… In 2021 waren er 106 zorgboerderijen en 129 
hoeveproducenten in Limburg.  

 

4  De Samber J., 2019, Aardbeienteelt in Vlaanderen. Resultaten uit het 
Landbouwmonitoringsnetwerk, Departement Landbouw en Visserij, Brussel. 
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/30073  

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/30073
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Figuur 1 Oppervlakte in ha per teeltgroep in Limburg (2020)  
(bron: departement Landbouw en Visserij, provincies.incijfers.be) 
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Droneport 
Het mekka van de drone-industrie vindt u middenin de uitgestrekte Limburgse 
fruitstreek. Deze gloednieuwe campus voor bemande en onbemande luchtvaart 
te Sint-Truiden heeft heel wat te bieden op het gebied van innovatie, 
opleidingen en testgebieden. De infrastructuur en knowhow worden aangewend 
om dronetoepassingen in de landbouw te ontwikkelen. Die nieuwe 
technologieën kunnen onder meer ziektes en bacteriën sneller opsporen, en 
gewasbeschermingsmiddelen met meer precisie gebruiken. In het luchtgebied 
van Droneport vinden diverse onderzoeksprojecten plaats die de toepassing 
van de technologie verbeteren, waaronder de Proeftuin Smartfarming 4.0 en de 
Proeftuin Drones in de bouw en landbouw.5 

Historiek 
Sinds het begin van de 20ste eeuw was de luchthaven van Brustem reeds een 
belangrijk luchtvaartcentrum in België. Vóór 1940 en na 1946 was de vliegbasis 
Brustem in gebruik bij de Belgische luchtmacht. In 1996 trok de luchtmacht zich 
terug en kwam er een plan om het geheel een andere bestemming te geven: 
19 ha recreatie, 200 ha landbouw en 84 ha bos en natuur. Ook werd een 
ringweg aangelegd. De startbaan bleef gehandhaafd. In 2004 werd een plan 
ontvouwd om de vliegbasis uit te bouwen tot een (civiele) regionale luchthaven, 
het Vliegveld Sint-Truiden, dat in 2009 zou worden omgedoopt tot Limburg 
Regional Airport (LRA).Vanaf 2013 werden de eerste plannen gemaakt door de 

 

5  EUKA, Proeftuin Smart Farming https://euka.flandersmake.be/project/proeftuin-
smart-farming-4-0/ (drones en tractoren uitgerust met hyperspectraal camera’s). 
EUKA, Proeftuin Drones in de bouw en landbouw, 
https://euka.flandersmake.be/project/proeftuin-drones-in-de-bouw-en-landbouw/ (AI 
voor aardbeibloemtellingen, of intelligente data voor de perenteelt). 

https://euka.flandersmake.be/project/proeftuin-smart-farming-4-0/
https://euka.flandersmake.be/project/proeftuin-smart-farming-4-0/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuka.flandersmake.be%2Fproject%2Fproeftuin-drones-in-de-bouw-en-landbouw%2F&data=04%7C01%7Cwvanacker%40serv.be%7C08fd99b60a2945efb9b108d940581cf4%7C8db417ef853840be84510e68ffd7e210%7C1%7C0%7C637611570945064128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UiiLobiIf0OVOj4twQrT3t5kPVmeucOkxrjfFuHp06s%3D&reserved=0
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stad Sint-Truiden om de site in zijn vroegere glorie te herstellen en te lanceren 
in de 21ste eeuw van de luchtvaart: een drone valley. 

Op 12 december 2017 werd de eerste steen gelegd van DronePort, en begin 
2019 opende deze bedrijvencampus voor bemande en onbemande 
vliegtuigsystemen en bedrijven in de dronesector haar deuren.  

Droneport is een initiatief van LRM, stad Sint-Truiden, POM Limburg en 
JKInvest. De aandeelhouders bundelen de krachten en zorgen met deze 
nieuwe campus voor een unieke uitvalsbasis voor de bemande en onbemande 
luchtvaart. De site speelt in op de snel veranderende luchtvaartsector, waarin 
drones in combinatie met vliegtuigen een steeds prominentere plaats opeisen. 

Figuur 2 De site van Droneport  
(bron: Droneport) 
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Bemande en onbemande luchtvaart 
DronePort biedt een groot vlieggebied aan voor bemande luchtvaart, dat voor 
piloottrainingen, initiatievluchten, trainingsprogramma’s en commerciële 
vluchten kan aangewend worden.  

Ook voor de onbemande luchtvaart beschikt DronePort over verschillende 
vliegzones en testgebieden voor onbemande luchtvaart, zowel binnen als in 
open lucht. Deze gebieden kunnen worden gebruikt voor vliegtraining, testen 
van nieuwe droneprototypes, onderzoek van talrijke nieuwe dronetoepassingen 
in de landbouw, logistiek, bouw, beveiliging, en nog veel meer.  

Campus en incubator 
DronePort ontwikkelt een industriepark van 28ha met een specifieke focus op 
de luchtvaart- en drone industrie. Droneport staat open voor bedrijven die actief 
zijn in deze branche en die deel willen uitmaken van deze nieuwe 
toekomstsector. 

De incubator is dé plek voor startups die geboeid zijn door de vele innovatieve 
technologieën en toepassingen in de luchtvaart van de 21ste eeuw.  Je komt 
binnen in een bruisend ecosysteem dat kruisbestuiving tussen onderzoekers en 
technologie experten bevordert en je bedrijf van idee tot markt ondersteunt! 

Meer info: www.droneport.eu  

 

http://www.droneport.eu/
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Figuur 3 Hoofdgebouw van Droneport  
(bron: Droneport) 
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Belgische Fruitveiling (BFV) 
De Belgische Fruitveiling (BFV) is een coöperatie van ruim 1.000 professionele 
fruittelers uit Vlaanderen en Wallonië met sterke troeven die hen tot marktleider 
in België en trendsetter in Europa maken. Dat is uiteraard niet vanzelf zo 
gegroeid. 

Historiek 

Het bedrijf kent zijn oorsprong in 
de Sint-Truidense Fruitcentrale 
die in 1952 door 34 leden werd 
opgericht. In 1946 werd in Brabant 
Veiling Hageland opgericht, een 
fruitveiling die later met de 
groenteveiling Veiling Hasselt 
fuseerde tot Veiling Demerland. In 
1987 werd die fusie weer 
ongedaan gemaakt, maar de 
afdeling in Glabbeek werkte 
verder onder de naam Veiling 
Demerland. In 1990 bundelden de 
Sint-Truidense Fruitcentrale en 
Veiling Demerland hun krachten 
in een nieuwe vennootschap: de 
Belgische Fruitveiling. Een fusie 
die van meet af aan vruchten 
afwierp. 

In 2010 fusioneerde de Belgische Fruitveiling met de voormalige Veiling 
Profruco te Vrasene. Door deze fusie versterkte de BFV haar positie als 
marktleider in België.  

 

Figuur 4 BFV, een begrip in Sint-Truiden  
(bron: BFV) 
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Uitgangspunten 
Het hoofddoel van de BFV staat bij alle activiteiten voorop, namelijk een 
duurzaam inkomen creëren voor al zijn leden-fruittelers. In het beleid van BFV 
spelen de kwaliteit en voedselveiligheid van zowel het fruit als de 
dienstverlening een cruciale rol, waardoor BFV de klantentevredenheid kan 
waarborgen. Economisch verantwoord innoveren en verbeteren van 
werkprocessen horen daar ook bij. 

De combinatie van het innovatieve leiderschap van de BFV, de vruchtbare 
bodems van het land en de professionaliteit van de Belgische fruittelers, is het 
perfecte recept om consumenten van over de hele wereld een hoge kwaliteit 
Belgisch fruit te garanderen. Het sterke kwaliteitssysteem creëert een 
herkenbaar en exclusief aanbod voor de fruithandel. 

Een vruchtbare locatie  
De centrale ligging van de afdeling in het Waasland, midden in de economische 
motor van België (Antwerpen, Gent, Brussel), vlak langs de E17 en op een 
boogscheut van de havens van Antwerpen, Gent, Vlissingen en Rotterdam, 
biedt aan kopers en fruittelers tal van logistieke voordelen en is een 
commerciële troef voor de Belgische Fruitveiling. 

In Sint-Truiden lokaliseert BFV de aanvoer, commercialisering, verpakking en 
administratie. De vestiging in Glabbeek staat in voor aanvoer, koeling en 
verlading. In Zoutleeuw heeft BFV een hypermodern voorsorterings- en 
koelcomplex ondergebracht en in Hannuit worden de producten eveneens 
perfect koel gehouden.  
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Werking 
Jaarlijks vinden miljoenen kilo’s peren, appelen, aardbeien, kersen en ander 
zachtfruit via de veiling een plek van bestemming. Al het fruit dat verhandeld 
wordt via de BFV wordt geteeld volgens de gangbare milieuvriendelijke en 
geïntegreerde teeltmethodes en voldoet aan alle gangbare ethische normen en 
wettelijke richtlijnen inzake voedselveiligheid en milieu. Maar de veiling biedt 
meer dan alleen maar de tussenhandel in fruit. Zo is Truval® het keurmerk van 
het beste Belgische fruit dat de BFV-telers te bieden hebben.  

 

Figuur 5 Sortering van kersen 
(bron: BFV) 

De BFV is voor kersen ondertussen de grootste Belgische aanbieder. Uiteraard 
kan men bij de BFV ook terecht voor aardbeien en houtig kleinfruit. 
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Peren zijn de grootste productgroep van de BFV qua aanvoer. Het gaat hierbij 
in de eerste plaats om de vermaarde Conference-peren. Daarnaast heeft BFV 
nog andere standaardvariëteiten zoals Doyenné du Comice, Durondeau, 
Beurré Alexandre Lucas, Thriomphe de Vienne en Saint Remy. Ondertussen is 
de BFV koploper bij de uitbouw van nieuwe perenrassen zoals Sweet 
Sensation®, Red Conference®, Bel’Ami®, Pink Surprise®. 

Bij de appels is de BFV bijzonder sterk in de standaardvariëteiten, zoals 
Jonagold, Jonagored, Golden Reinders, Braeburn, Elstar, Sissired, Apache, 
Greenstar en Cox’s Orange Pippin. Maar het appelsassortiment omvat ook 
nieuwe rassen (Belgica®, Joly Red®, Redlove®, JonaPlus, Morgana®). 

Dankzij dit nieuwe appel- en perenaanbod en het bestaande gamma van 
standaard appel- en perenvariëteiten kan de BFV een indrukwekkend 
assortiment aanbieden. Niet alleen in België, maar ook internationaal. 

 

Figuur 6 JonaPlus, een nieuw appelras ondersteund door BFV  
(bron: BFV) 
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Voorbij de landsgrenzen 
Want ook internationaal staat BFV zeer sterk. Ongeveer 85% van de producten 
die uit het hele land aangevoerd worden, wordt geëxporteerd. Bovendien is de 
BFV de grootste aanbieder van Conference-peren in de wereld. BFV richt zich 
sterk op de ontwikkeling en uitbreiding van de verkoop in nieuwere markten 
zoals China, India, Indonesië, Vietnam en Brazilië waarbij het succesvolle merk 
“Truval®” sterk in de kijker gezet wordt. 

 

Figuur 7 BFV is wereldwijd de grootste 
aanbieder van Conference-peren  
(bron: BFV)  
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pcfruit vzw 
Onderzoek en advies 
Het proefcentrum fruitteelt (pcfruit vzw) is in  2005 ontstaan uit het legaal en 
fysisch samengaan van drie onderzoeksinstellingen, waarvan de oudste reeds 
werd opgericht in 1943. In pcfruit vloeien toegepast wetenschappelijk 
onderzoek, demonstratie naar fruittelers, individuele bedrijfsvoorlichting en 
diensten aan bedrijven samen in het hart van de fruitstreek.  

Het toegepast onderzoek werkt (inter)disciplinair rond de thema’s 
gewasbescherming, plantengroei, mechanisatie en milieu. In de proeftuinen 
worden nieuwe en bestaande technologieën, technieken en variëteiten 
gedemonstreerd en beoordeeld op hun waarde-toevoeging aan de fruitteelt en 
de rendabiliteit van het fruitbedrijf en dit op 16 relevante fruitsoorten voor 
Vlaanderen. Finaal wordt de fruitteler begeleid bij de introductie van nieuwe 
technieken en inzichten in zijn eigen bedrijf door de individuele voorlichters en 
gebeurt er advisering naar duurzame productiesystemen. De overheid en de 
academische wereld doen regelmatig beroep op medewerkers van pcfruit vzw 
voor advies inzake teelttechnische of wetenschappelijke aspecten van de 
fruitteelt, maar ook inzake sector-overschrijdende onderwerpen zoals 
gewasbescherming, biologische bestrijding, geïntegreerde teelt, milieu, 
bemesting, … 
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Figuur 8 Stevigheidsmeter voor frambozen 
bron: pcfruit 

 

 

Pcfruit beschikt over een moderne accommodatie met 62 ha proefvelden, 
microbiologische en chemische labo’s, plantengroeikamers- en kasten, 
onderzoeksserres met mogelijkheden tot het uitvoeren van 
plantenvoedingsproeven in blokken, weeg- en sorteersystemen, koelruimtes, 
een vinificatieruimte, …  
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Figuur 9 Pcfruit beschikt over een moderne accommodatie met 62ha proefvelden 
(bron: pcfruit) 

Internationaal verbonden 
Wetenschappers van pcfruit vzw zijn nationaal (Agrolink Vlaanderen) en 
internationaal (European Fruit Research Institute Network, IOBC, ISHS) sterk 
geconnecteerd met andere onderzoeksinstellingen. Daarnaast zijn er continue 
en veelvuldige samenwerkingen met de Vlaamse fruitsector en met 
toeleveranciers en technologiebedrijven, zowel KMO’s als multinationale 
bedrijven.  

Toekomstgerichte innovaties centraal 
Pcfruit richt zich op de ontwikkeling van innovaties in de fruitteelt die een 
antwoord kunnen formuleren op huidige en toekomstige bedreigingen en  
opportuniteiten. De klimaatsverandering, het zoeken naar duurzaam energie- 
en waterverbruik, het beperken van chemische input in de tuinbouw, enz. zal 
veel onderzoek en begeleiding vergen om voor de bestaande teelten de 
toekomst voor te bereiden en oplossingen te implementeren in de praktijk.  
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Daarbij gaat het ook om kansen. Zo kunnen de veranderende 
weersomstandigheden aanleiding geven tot de uitbreiding of opstart van 
fruitsoorten met nieuwe of vernieuwde interesse: druiventeelt, perzik en 
pruimen kunnen onder de nieuwe klimatologische omstandigheden allicht terug 
uitbreiding kennen in Vlaanderen. Pcfruit zet ook in op de ontwikkeling van die 
nieuwe kansen. 

 

 

Figuur 10 Ook nieuwe kansen worden bij pcfruit verkend, zoals de druiventeelt 
(bron: pcfruit) 

 

Tenslotte worden de mogelijkheden onderzocht voor het toepassen van 
precisie-landbouw, waarbij allerhande sensoren –eventueel gemonteerd op 
drones- de teler informatie bezorgen en helpen bij het nemen van beslissingen. 
Door het preciezer gebruik van externe inputs zoals 
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie wordt de sector 
meer toekomstgericht.  
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Figuur 11 Pcfruit onderzoekt innovatieve vormen van gewasbescherming,  
zoals UV-C-behandeling  
(bron: pcfruit) 
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Prijs Stichting Albert Soenen 
Het Opzoekingsstation van Gorsem (het huidige Proefcentrum Fruitteelt – 
pcfruit) groeide onder leiding van professor Soenen uit tot een nationaal en 
internationaal gekende onderzoeksinstelling voor de fruitteelt. 

In 1983, toen hij afscheid nam als eredirecteur van het Koninklijk 
Opzoekingsstation van Gorsem, werd de Stichting Professor Albert Soenen 
opgericht. Een eerbetoon voor zijn verdienste in de fruitwereld. Het doel van 
deze prijs is om het wetenschappelijk onderzoek in de fruitteelt te bevorderen. 

De driejaarlijkse prijs Albert Soenen wordt in zijn herinnering toegekend aan 
doctoraatsonderzoek dat een significante bijdrage levert aan de vooruitgang 
op het vlak van de fruitteelt in zijn brede zin.  
 
Gezien de originaliteit en de internationale impact wordt de 14e prijs professor 
Albert Soenen 2021 toegekend aan de heer Stijn Vanderzande voor zijn werk 
“Insights into the genetic control of plant architecture in apple”. 
Aan mevrouw Elien Diels wordt namens de stad Sint-Truiden een eervolle 
vermelding toegekend voor haar werk “Modelling fruit bruise damage from the 
macro- to the microscale using the Discrete Element Method”. 
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